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ما هي البعثة املستق ّلة
لتقصي احلقائق يف ليبيا؟
ّ

لتقصي احلقائق يف ليبيا هيئة مستقلّة وغري منحازة .وهي تعمل بهدف تقصى حقائق وظروف حالة
البعثة املستقلّة
ّ
حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء ليبيا ،من خالل توثيق االنتهاكات والتجاوزات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين من جانب جميع األطراف يف ليبيا منذ بداية عام .2016

ما تقوم به
جمع واستعراض املعلومات ذات الصلة
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومة

ما ال تقوم به
قيادة التحقيقات اجلنائية
مالحقة األفراد
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لتقصي احلقائق يف ليبيا حول جماالت التحقيق ذات األولوية (اضغط على هذا الرابط
يتمحور عمل البعثة املستقلّة
ّ
ملزيد من املعلومات).
لتقصي احلقائق يف ليبيا تقريرًا خطيًا شام ًال عن حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا إىل جملس حقوق
تقدم البعثة املستقلّة
ّ
ّ
ً
ً
عامة عن عمل
حملة
ويقدم التقرير
الحقًا).
د
(يحد
2021
سبتمرب
شهر
يف
واألربعني
السادسة
اإلنسان أثناء دورته
ّ
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا ويستعرض نتائجه حول حالة حقوق اإلنسان يف البالد ،مبا يف ذلك اجلهود
البعثة املستقلّة
ّ
الرامية إىل منع انتهاكات وجتاوزات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وضمان احملاسبة عليها،
وتقدمي توصيات للمتابعة.
لتقصي احلقائق يف ليبيا ألن:
ستقدمه البعثة املستقلّة
يهدف التقرير الذي
ّ
ّ
●
●
●

●يحفظ األدلة املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
●يفسح اجملال أمام إجراء التحقيقات يف املستقبل
تردي حالة حقوق اإلنسان يف البالد.
ومنع
املساءلة
حتقيق
منصة إطالق للمجتمع املدين من أجل
●يشكّ ل ّ
ّ

لتقصي احلقائق؟ اضغط على هذا الرابط .لالطالع على آليات
هل تريد معرفة املزيد حول دور البعثات املستقلّة
ّ
املساءلة األخرى يف ليبيا ،اضغط على هذا الرابط.
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ما عليك
معرفته
يف  22يونيو  ،2020أنشأ جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة البعثة املستقلة
لتقصي احلقائق يف ليبيا.

لتقصي احلقائق يف ليبيا ملدة سنة واحدة ،قابلة للتجديد.
متتد والية البعثة املستقلّة
ّ
ّ
وبسبب التأخري املرتبط بجائحة كوفيد ،19-متّ متديد واليتها األصلية حتى سبتمرب .2021

ً
دعوة لتقدمي املعلومات.
تقصي احلقائق يف ليبيا
وجهت بعثة ّ
يف  25يناير ّ ،2021

املهلة النهائية لتقدمي املعلومات هي بحلول  30يونيو  .2021وأوصت البعثة بتقدمي هذه
وقت ممكن.
املعلومات يف أقرب
ٍ

لتقصي احلقائق يف
ميكن ملنظمات اجملتمع املدين واألفراد االتصال بالبعثة املستقلّة
ّ
ليبيا مباشرة عرب الربيد اإللكرتوين على العنوان ffmlibya@ohchr.org
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كيف تقود البعثة املستق ّلة
لتقصي احلقائق عملية التحقيق والتوثيق؟
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا
جتري البعثة املستقلّة
ّ
حتقيقاتها اخلاصة وتستخدم املصادر األولية كمصادر
أساسية للمعلومات .واملصادر األساسية هي عبارة
شهادات يديل بها الشهود والناجون ،واملراقبون
عن
ٍ
ويقوم احملققون ضمن البعثة بجمعها .كما تتولّى البعثة
لتقصي احلقائق يف ليبيا مراجعة املعلومات
املستقلّة
ّ
وتقدمها اجلهات الفاعلة األخرى
جمعها
يتم
التي
والوثائق
ّ
ّ
مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري
احلكومية احمللية .للمزيد عن معيار املعلومات ،يرجى
الضغط على هذا الرابط.

نظرًا إىل الوضع األمني والقيود املرتبطة بجائحة
كوفيد ،19-قد ال يكون باستطاعة البعثة املستقلّة
لتقصي احلقائق يف ليبيا السفر إىل ليبيا والدول
ّ
اجملاورة من أجل عقد لقاءات مباشرة مع الشهود
املرجح أن تستكمل البعثة املستقلّة
والضحايا .ومن
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا املقابالت مع الشهود
ّ
والضحايا عن بعد .راجع بيان البعثة الصادر يف شهر
أكتوبر  2020ملزيد من التفاصيل.
لتقصي احلقائق يف ليبيا
سوف تعمل البعثة املستقلّة
ّ
بالتعاون مع السلطات الليبية ،وجامعة الدول العربية،
واالحتاد األفريقي وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
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يؤديه
ما هو الدور الذي ميكن أن ّ
اجملتمع املدين الليبي؟
ميكن ملنظمات اجملتمع املدين الليبية ،على اختالف أنواعها وأحجامها ،أن تؤدي دورًا ُيسهم يف استكمال البعثة
لتقصي احلقائق يف ليبيا ملهامها .ميكن ملنظمات اجملتمع املدين توفري املعلومات والقيام بأنشطة
املستقلّة
ّ
ً
مباشرة ،وتيسري
التوعية والتواصل مع اجملتمعات احمللية املتأثرة حول عمل البعثة ،وتوفري املعلومات واألدلة
التواصل مع الشهود والضحايا ،واملدافعة ومراقبة تنفيذ توصيات البعثة التي تدرجها يف تقاريرها.
ً
متاحة قدر املستطاع .والتعاون من قبل منظمات اجملتمع
لتقصي احلقائق ألن تكون
تسعى البعثات املستقلة
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا .إذ متلك العديد من املنظمات الصغرية
املستقلة
البعثة
لنجاح
املدين الليبية أمر أساسي
ّ
معلومات ق ّي ً
لتقصي احلقائق يف ليبيا باحلصول عليها.
تهتم البعثة املستقلّة
مة
وعلى مستوى القواعد الشعبية
ٍ
ّ
ّ
يقدم األفراد واجملموعات واملنظمات العاملة يف ليبيا أو على القضايا
أن
وسالمة
بأمان
ويوصى متى كان ذلك ممكنًا
ٍ
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا .ويشمل ذلك
الليبية املعلومات التي قد تكون ذات صلة باختصاص البعثة املستقلّة
ّ
حمددة ،وأيضًا أي معلومات تربط أو تنسب االنتهاكات واجلرائم املزعومة ببنى
املعلومات املتعلقة بقضايا أو انتهاكات
ّ
ً
ً
عسكرية أو جمموعات مسلّحة.
حكومية أو
القيادة .وقد تكون هذه البنى
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جمع املعلومات
أو األدلة

إذا كنت تقوم بجمع املعلومات أو بتوثيق االنتهاكات أو
بد من اتباع منهجية ثابتة
اجلرائم أو التحقيق فيها فال ّ
أن منوذج املعلومات
لذلك .وهو ما يسهم يف ضمان ّ
التي جتمعها وجودتها ثابتة .وستكون ملنظمات
اجملتمع املدين اخملتلفة وسائل خمتلفة جلمع
املعلومات نظرًا إىل حجمها وخربتها ،وواليتها وأولوياتها.
ً
وعادة تستند هذه الوسائل إىل املعايري املعرتف بها
دوليًا لضمان استعمال املعلومات يف املنتديات الدولية.
ميكن االطالع على بعض التوجيهات األساسية حول هذه
املعايري الدولية يف قسم «مراجع إضافية للقراءة».

ويف سياق عملية جمع املعلومات ،قد ترى من املفيد
توجه
التنسيق أو التعاون مع منظمات مدنية ذات
ّ
أو اختصاص مشابه .ميكن االطالع على مزيد من
املعلومات حول التنسيق عرب هذا الرابط.
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املوافقة
املستنرية
إذا كنت تقوم بجمع الشهادات أو املعلومات من الشهود أو الضحايا ،ينبغي لك احلصول على املوافقة املستنرية
والواعية لألشخاص الذين جتري معهم املقابالت.
ﻫﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮد أو اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ؟
ﻧﻌﻢ

ﻛﻼ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وواﺿﺤﺔ ،وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
وﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺣﻮل ﻣﺎ ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ،وﺗﻌﻠﻤﻪ
ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ وﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻚ أو ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﺘﻘﺼﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ  ﻟﻴﺒﻴﺎ
ّ

ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻨة

ﻫﻞ أﻋﻄﻰ اﻟﺸﺎﻫﺪ أو اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ
اﳌﺴﺘﻨ ة ﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ؟
ﻧﻌﻢ

ﻛﻼ

و ّﺛﻖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ وﺑﺎﺷﺮ ﺑﺈﺟﺮاء
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ

ﻻ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ

أن ﺑﻮﺳﻌﻪ
ذﻛّ ﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ّ
ﺳﺤﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ  أي وﻗﺖ

ﻫﻞ ّ
ﰎ ﺳﺤﺐ اﳌﻮاﻓﻘﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻛﻼ

أوﻗﻒ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
وأﺗﻠﻒ أي ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻬﺎ

أﻛﻤﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ

اﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
¯ﺑﻼﻏﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺣﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺮﲡﻌﺔ وﻟﺘﻴﺴ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﻨة إذا
اﻗﺘﻀﺖ اﳊﺎﺟﺔ
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األمن
و السالمة
إن املعلومات التي سيطلب منك اإلدالء بها حساسة للغاية وال بد من اتخاذ اإلجراءات لضمان أمن وسالمة األشخاص
ّ
املعنيني (مبن فيهم أنت ومنظمتك).

تقدمي املعلومات
أو األدلة
لتقصي احلقائق حول ليبيا
سوف متنح البعثة املستقلّة
ّ
يتم تلقيها باستخدام االستمارة
األولوية للمعلومات التي ّ
احملددة التي أتاحتها .وبالتايل يوصى باستخدام هذا
ّ
النموذج لتقدمي املعلومات والوثائق .االستمارة متاحة
ُحمل
وميكن تقدميها باللغتني العربية أو اإلنكليزية .وت ّ
االستمارة بعد ملئها على السحابة اآلمنة التي أعدتها
البعثة املستقلة لتقصي احلقائق يف ليبيا لضمان األمن
والسرية .عند استخدام االستمارة ،ما من أدلة داعمة أو
وبشكل
مواد إضافية لتقدميها ما مل يطلب ذلك الحقًا
ٍ
لتقصي احلقائق يف ليبيا.
مباشر من البعثة املستقلّة
ّ
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لتقصي احلقائق
حمددة إىل البعثة املستقلّة
إذا كنت راغبًا يف تقدمي املعلومات أو األدلة املرتبطة بقضايا أو انتهاكات
ّ
ّ
يف ليبيا ولكن ليس مبقدورك استخدام النموذج ،ينبغي أن تقوم باآلتي:
إدراج تفاصيل االتصال والتفاصيل الشخصية (االسم ،اجلنس ،والعمر) للضحايا املزعومني؛
حتديد ما إذا كانت الضحية (الضحايا) املزعومني ينتمون ألقلية معينة ،مبا يف ذلك األقليات املتعلقة
بالنوع االجتماعي ،والسكان األصليني واجملموعات اإلثنية
لتقصي احلقائق
اإلشارة إىل ما إذا كانت الضحية املزعومة قد أعطت موافقتها إىل البعثة املستق ّلة
ّ
من أجل إدراج معلومات معينة يف تقريرها العام
حتديد االنتهاك (االنتهاكات) املزعوم الذي وقع
تقدمي وصف للحادثة أو االدعاء بأكرب قدر ممكن من التفاصيل باإلضافة إىل ملخص موجز
إدراج مكان احلادثة ،وتاريخها ومدتها الزمنية
إدراج أسماء املسؤولني املزعومني وانتماءاتهم
اإلشارة إىل ما إذا كان قد ّ
مت إبالغ السلطات باحلادثة ،وأي سلطات يف هذه احلال وما كانت استجابتها
للحادثة
لتقصي احلقائق يف ليبيا إشعارًا بتلقي املعلومات التي ترسلها ولكنّها قد تباشر االتصال بك
تقدم البعثة املستقلة
ّ
لن ّ
ً
مباشرة من أجل احلصول على مزيد من املعلومات أو تفاصيل االتصال بالشهود احملتملني .وقد تطلب مساعدتك
أيضًا لدى التواصل مع هؤالء األفراد.
يتم تشاركها مع أطراف ثالثة .يرجى
إن املعلومات التي تتشاركها مع البعثة املستقلّة
ّ
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا قد ّ
الضغط عرب هذا الرابط ملعرفة املزيد.
ونظرًا إىل النطاق اجلغرايف الواسع وكرثة جماالت األولوية،
لتقصي احلقائق يف ليبيا من
لن تتمكن البعثة املستقلّة
ّ
يتم تقدمي طلب بشأنه إىل اآللية.
التحقيق يف ّ
كل انتهاك ّ
وال بد من أن يحيط األفراد واجملموعات واملنظمات
أن املعلومات التي يتم اإلدالء بها من قبلهم إىل
علمًا ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا لن تنعكس
البعثة املستقلّة
ّ
بالضرورة يف تقريرها النهائي .أما املعلومات التي تتناول
االنتهاكات املزعومة التي تقع خارج نطاق األولويات التي
يتم النظر فيها.
حددتها البعثة فلن ّ
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امللحقات
[ ]1جماالت التحقيق ذات األولوية
ضد املدنيني ،ال سيما تلك التي
لتقصي احلقائق يف ليبيا
تهتم البعثة املستقلّة
ٍ
ّ
بشكل خاص باالنتهاكات املرتكبة ّ
ّ
تستهدف النساء واألطفال .تشمل االنتهاكات وجماالت األولوية على سبيل الذكر ال احلصر:
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●

●
●
●
●

التعسفي وغري املشروع
●حاالت االحتجاز
ّ
●عمليات االختطاف واالختفاء القسري
●التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
●القتل غري املشروع ،مبا فيه اإلعدام خارج نطاق القضاء
الرق احلديث
●اإلجتار والتهريب ،ومن ضمنه ّ
ضد أعضاء السلك القضائي وأفراد اجملتمع املدين ،مبن
●االعتداءات ،الرتهيب أو املضايقة وأعمال العنف ّ
فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان ،والناشطون ،والصحفيون ،واإلعالميون
ضد األشخاص مهما كان جنسهم أو
●العنف اجلنسي أو العنف املبني على النوع االجتماعي املرتكب ّ
عمرهم أو ميلهم اجلنسي
●االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل ،ال سيما جتنيد األطفال دون  18عامًا و/أو استغاللهم من قبل القوات
املسلّحة أو اجملموعات املسلّحة واإلجتار ،مبا يف ذلك بيع األطفال
●الظروف القاسية داخل السجون ومراكز االحتجاز
ضد املهاجرين (مبا يف ذلك يف مراكز االحتجاز) وبخاصة اإلجتار بالبشر
●االنتهاكات واإلساءة املرتكبة ّ
وأثناء تهريب األشخاص
املهمشة أو العرضة للتأ ّثر ،مبا يف ذلك
املشردين داخليًا وغريهم من اجملموعات
●حالة األشخاص
ّ
ّ
األقليات
●االعتداءات على املدارس ،ومرافق الصحة والعاملني يف جمال الرعاية الصحية ،ومراكز االحتجاز والسجون
●انتهاكات احلقوق االجتماعية واالقتصادية ،مبا يف ذلك احلق يف الصحة واحلق يف التعليم
●التمويل غري القانوين للجناة املزعومني والتدفق غري املشروع لألسلحة
●اجلهود املبذولة على نطاق أوسع ،واملشاكل والتحديات املرتبطة بالعدالة االنتقالية وبتوطيد وإعادة
بناء سيادة القانون

لتقصي احلقائق؟
[ ]2ما هي البعثات املستق ّلة
ّ
لتقصي احلقائق من أجل االستجابة لالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
يتم إنشاء البعثات املستقلّة
ّ
ّ
والقانون الدويل اإلنساين ،وتعزيز املساءلة عن هذه االنتهاكات ،ومكافحة اإلفالت من العقاب .تقيم البعثات املستقلة
فإن جمع األدلة وتوثيق احلقائق
لتقصي احلقائق عملية توثيق منهجية ومستقلّة لالنتهاكات واجلرائم الدولية.
ّ
ّ
يسهم يف نشر الوعي حول نوع االنتهاكات واجلرائم املرتكبة ونطاقها .وهو ما ميكن أن يساعد يف حشد الدعم
لتقصي احلقائق
الدبلوماسي من أجل حتقيق املساءلة ،والردع وحتديد املسؤولية .كما تسهم البعثات املستقلّة
ّ
أيضًا يف حفظ األدلة واملعلومات التي ميكن استخدامها من قبل اآلليات القضائية واملالحقات الهادفة لضمان
إخضاع اجلناة للمساءلة.
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[ ]3كيف تختلف البعثة املستقلة لتقصي احلقائق يف ليبيا عن آليات املساءلة األخرى؟
لتقصي احلقائق يف ليبيا هي واحدة من آليات مساءلة عدة تعمل يف ليبيا حاليًا .وهي تعمل إىل
البعثة املستقلّة
ّ
جانب احملكمة اجلنائية الدولية التي حتقق وتالحق األفراد الرفيعي املستوى بجرائم اإلبادة اجلماعية ،وجرائم احلرب،
لتقصي احلقائق يف ليبيا ليست
فإن البعثة املستقلة
ضد اإلنسانية .وعلى خالف احملكمة اجلنائية الدوليةّ ،
ّ
واجلرائم ّ
ً
حمكمة وال تتمتع بصالحيات االتهام واملالحقة بحق مرتكبي اجلرائم املزعومني أو اخللوص إىل استنتاجات جنائية .ولكن
لتقصي احلقائق يف ليبيا واألدلة التي تقوم بجمعها ميكن أن تستخدم
التحقيقات التي تقوم بها البعثة املستقلّة
ّ
يف اإلجراءات القضائية التي جتريها جهات أخرى ،مثل أعضاء النيابة العامة يف الدول الثالثة ،ويف احملاكم الدولية أو
اإلقليمية ،أو املنظمات غري احلكومية التي ترفع الدعاوى يف الواليات القضائية احمللية.
لتقصي احلقائق يف ليبيا إىل أعمال آليات التحقيق الدولية السابقة التي تو ّثق االنتهاكات
سوف تستند البعثة املستقلّة
ّ
واجلرائم املرتكبة قبل  .2016وهي جلنة التحقيق الدولية املعنية بليبيا التي عملت يف الفرتة بني فرباير  2011ومارس
 ،2012والتحقيق الذي أجرته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن ليبيا يف الفرتة بني مارس 2015
ويناير  .2016كما تتولّى جلنة العقوبات الدولية اخلاصة بليبيا وهيئة خربائها واملنشأة يف العام  2011اختصاص املراقبة
والتحقيق يف األفراد والدول األعضاء التي تنتهك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وعقوبات األمم
املتحدة ذات الصلة.

[ ]4معيار املعلومات
لتقصي احلقائق يف ليبيا معيار اإلثبات نفسه املعتمد من قبل اآلليات الدولية
من املرجح أن تعتمد البعثة املستقلة
ّ
األخرى ،والذي يقوم على «األسباب املعقولة التي تدعو لالعتقاد» ،وهو ما يعني أنّه ،لكي تتمكن البعثة املستقلّة
التوصل إىل نتائجها ،يجب أن تضمن جمع معلومات ثابتة وذات مصداقية تتوفر على
لتقصي احلقائق يف ليبيا من
ّ
ّ
أساسها للشخص املعقول واحلذر عادة أسباب لالعتقاد بأن حادثًا أو سلوكًا منهجيًا قد وقع .وسوف تقوم البعثة
لتقصي احلقائق يف ليبيا بالتحقق من جميع املعلومات أو األدلة التي تتلقاها أو جتمعها ودعمها.
املستقلّة
ّ

[ ]5التنسيق عند تقدمي املعلومات
ميكن للتنسيق وسط اجملتمع املدين أن ُيسهم يف توسيع نطاق وعمق املعلومات املقدمة إىل البعثة املستقلّة
إن التواصل السليم،
لتقصي احلقائق يف ليبيا ،كما يفيد يف زيادة اخلربة التقنية ،والقدرات والثقة لدى اجملتمع املدينّ .
ّ
واملمارسات املشرتكة الواضحة واملعايري احملددة جلمع املعلومات وحتليلها تتيح تشارك املعلومات مع البعثة
بالطريقة األشد فعالية ومتاسكاَ.
عند التنسيق مع منظمات اجملتمع املدين األخرى ،والتخطيط للمهام وتنظيمها ،ال سيما بالنظر إىل قصر الوالية الزمنية،
ً
شمولية.
ميكن تقدمي املعلومات بالطريقة األكرث
وينبغي ملنظمات اجملتمع املدين تطبيق ممارسات األمن والسالمة املالئمة عند التنسيق مع األفراد أو املنظمات
األخرى .وينبغي النظر يف املعايري التشريعية لعمل اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك املرسوم رقم  286لسنة  2019الذي
إذن مسبق للتسجيل لدى مفوضية اجملتمع املدين
يلزم حصول منظمات اجملتمع املدين احمللية واألجنبية على ٍ
واملباشرة بالنشاطات؛ والوثيقة التي أضيفت إىل إجراء تسجيل منظمات جديدة يف ديسمرب  2020ومتلي على
منظمات اجملتمع املدين احلصول على إذن وموافقة من مفوضية اجملتمع املدين قبل أي تعامل مع السفارات
األجنبية أو املنظمات الدولية .ميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول القيود الواسعة املفروضة على نشاطات
منظمات اجملتمع املدين عرب هذا الرابط.
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[ ]6األمن والسالمة
تهدد أمنك الشخصي وأمن
إن التواصل مع البعثة املستقلّة
ّ
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا ميكن أن يزيد من اخملاطر التي ّ
وحري بك أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتطبيق ممارساتك األمنية ال سيما فيما
معهم.
تتعامل
الذين
واألشخاص
منظمتك
ّ
يتعلق باالتصاالت عرب الهاتف واإلنرتنت حلماية نفسك واألشخاص املعنيني واملعلومات التي تقوم بجمعها .وقد حتتاج
التخاذ إجراءات إضافية عند التواصل داخليًا أو مع منظمات أخرى وضحايا آخرين.
لتقصي احلقائق يف ليبيا
لدواع أمنية ،يجب حتميل املعلومات عند اإلمكان على السحابة اآلمنة للبعثة املستقلّة
ٍ
ّ
كما هو مشار إليه أعاله .ويف حال دعت احلاجة إىل التواصل عرب الربيد اإللكرتوين أو الوسائل الرقمية األخرى ،يوصى
باستخدام الشبكة االفرتاضية اخلاصة وقنوات الربيد اإللكرتوين اآلمن مثل  hushmail، virtruأو خدمات التشفري األخرى،
ال سيما عند تشارك معلومات سرية أو حساسة .كذلك األمر ،عند تبادل املعلومات عرب الهاتف أو الرسائل القصرية،
يوصى باستخدام خدمات التشفري من طرف إىل طرف .ميكن االطالع على مزيد من املعلومات حول استخدام خدمات
التشفري عرب هذا الرابط.
لتقصي احلقائق يف ليبيا خدمات خاصة حلماية الشهود .عند التواصل مع البعثة
ليس لدى البعثة املستقلّة
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا ،ال بد من أن تكون واعيًا إىل أنّه ورغم وجود إجراءات ميكن أن تتخذها البعثة ،إ ّال
املستقلّة
ّ
أن هذه اإلجراءات حمدودة ،وتتخذ على أساس تقديري ،وهي خاصة وتعتمد على جهات أخرى ملساعدة الضحايا
ّ
فإن هذه التدابري من غري املرجح أن تتجاوز نطاق والية البعثة املستقلّة
توافرها،
حال
ويف
للخطر.
املعرضني
ّ
لتقصي احلقائق يف ليبيا .يف حال راودتك أي خماوف بشأن حماية الشهود ،يجب التماس املعلومات والتأكيدات
ّ
ً
مباشرة من البعثة قبل أي تواصل.

[ ]7تبادل املعلومات
لتقصي احلقائق يف ليبيا ميكن تشاركها مع أطراف ثالثة .ويشمل
إن املعلومات التي تتبادلها مع البعثة املستقلّة
ّ
ّ
ذلك آليات التحقيق األخرى التابعة لألمم املتحدة ،وهيئات التحقيق الدولية أو اإلقليمية أو احملاكم مثل احملكمة اجلنائية
الدولية ،وغريها من آليات املساءلة أو العدالة االنتقالية وأعضاء النيابة العامة يف دول ثالثة .يف حال كنت تقوم بتقدمي
املعلومات عرب االستمارة ،سيطلب منك املوافقة على تبادل املعلومات .أما إن مل تكن تستخدم االستمارة الرسمية،
فحري بك أن تشري بوضوح إىل ما إذا كان بوسع البعثة تضمني املعلومات املقدمة بكليتها أو جزئيتها يف تقريرها العام
ّ
مفصل لربوتوكوالت تبادل املعلومات
أو تبادلها مع أطراف ثالثة .ويف حال تواصلك مع البعثة ،ينبغي لك التماس شرح
ّ
السارية وتوضيح أي خماوف لديك بشأنها.
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مراجع
إضافية
لتقصي احلقائق يف ليبيا معلومات دورية حول عملها وذلك عرب موقعها اإللكرتوين.
تنشر البعثة املستقلّة
ّ
(بالعربية) (باإلنكليزية)
اللجنة الدولية للحقوقيني« ،البعثة املستقلة لتقصي احلقائق يف ليبيا :أسئلة وأجوبة»
(بالعربية) (باإلنكليزية)
تقصي احلقائق املعنية بالقانون الدويل
مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان« ،جلان التحقيق وبعثات ّ
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين :توجيهات وممارسات»
(بالعربية) (باإلنكليزية)
مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان« ،إدماج املنظور اجلنساين يف التحقيقات املتعلّقة بحقوق
اإلنسان :توجيهات وممارسات»
(بالعربية) (باإلنكليزية)
مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان« ،من املسؤول؟ املسؤولية الفردية عن انتهاكات القانون
تقصي احلقائق ،وآليات
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف جلان التحقيق التابعة لألمم املتحدة ،وبعثات ّ
التحقيق األخرى»
(باإلنكليزية)
الفريق املشرتك جملوعة السياسات الدولية والقانون الدويل العام« ،كت ّيب حول توثيق اجملتمع املدين النتهاكات
خطرية حلقوق اإلنسان»
(بالعربية) (باإلنكليزية)
مدونة مراد لتوثيق العنف اجلنسي املرتبط بالنزاع
(بالعربية) (باإلنكليزية)
الربوتوكول الدويل للتحقيق يف جرائم العنف اجلنسي يف حاالت النزاع وتوثيقها
(بالعربية) (باإلنكليزية)
مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،بروتوكول بريكلي حول التحقيقات الرقمية املفتوحة املصدر
(باإلنكليزية)
فرونت الين ديفندرز ،أدوات وممارسات يف األمن الرقمي للجميع
(بالعربية) (باإلنكليزية)
فرونت الين ديفندرز ،دليل األدوات اآلمنة للمحادثات اجلماعية واملؤمترات االفرتاضية
(بالعربية) (باإلنكليزية)
التطوعية« ،تنسيق أساسي للمنظمات غري احلكومية ،الدليل إصدار 1.0
اجمللس الدويل للوكاالت
ّ
(باإلنكليزية)
لتقصي احلقائق
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ّ
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هذه املبادئ التوجيهية من إعداد منظمة حمامون
من أجل العدالة يف ليبيا.
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